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Orientering om midlertidig ordning for fremsendelse av krav om FNerstatning
FN etablerte i 1997 en erstatningsordning for personell som har tjenestegjort i en FN-misjon
fra 1. juli 1997. Ordningen gjelder både forsvarspersonell og personell i politiet.
Forsvarsdepartementet (FD) ble først klar over ordningen sommeren 2019. Det er nå etablert
en midlertidig ordning for håndtering av kravene som omfattes av erstatningsordningen.
Ordningen er lagt til FD.
Den midlertidige ordningen skal omfatte saker der skaden er oppstått under tjenestegjøring
f.o.m. 1. juli 1997. Erstatning kan ytes til den som er kommet til skade under en FN-ledet
misjon, når skaden skyldes tjenesten. Erstatningsordningen omfatter ikke skader påført
under operasjoner med FN-mandat.
FN-erstatningen omfatter fysiske skader, psykiske skader i form av PTSD, samt dødsfall.
Erstatningen er en menerstatning. Det betyr at den dekker medisinsk invaliditet, og ikke
arbeidsuførhet. Størrelsen på erstatningen fastsettes med utgangspunkt i graden av
invaliditet. Maksimal erstatning ved 100 % medisinsk invaliditet er for tiden 77. 000,- USD.
Det er en rekke formelle og prosessuelle krav knyttet til FN-erstatningen, herunder til
dokumentasjon, dokumentformat og at kravene skal formidles via de faste delegasjonene.
For at personellet skal få saken behandlet av FN må derfor kravet først fremmes for FD. FD
bistår med å forberede og sende frem saken til FN.
Det er FN som behandler og fatter avgjørelse i den enkelte sak.
Kostnader til innhenting av spesialisterklæring, og oversettelse av krav og dokumentasjon til
engelsk vil dekkes av FD. Søker vil dermed ikke påføres noen kostnader i forbindelse med
fremsendelse av kravene til FN. Utgifter til advokatkostnader vil ikke bli dekket. Det er vurdert
at sakene ikke er av et omfang som gjør at advokatbistand kreves.
FD vil over sommeren lage og sende ut informasjonsmateriell om ordningen.
Postadresse:
Postboks 8126 Dep.
0032 Oslo

Kontoradresse:
Glacisgata 1
Oslo

Telefon:
23 09 80 00

E-postadresse:
postmottak@fd.dep.no

Webside:
www.regjeringen.no/fd

Org.nr.:
972 417 823

Saksbehandler:
førstekonsulent Maja Emilie Tungehaug
Seksjon for felles juridiske tjenester

Krav kan fremsendes til FD allerede nå.
Med hilsen

Severin Vikanes (e.f.)
avdelingsdirektør
Maja Emilie Tungehaug
førstekonsulent
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